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A mindszenti főszolgabíró 
és a szociáldemokrata párttitkár 

Kélheti fogházra ítélték a párttitkárt 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A 
vásárhelyi szociáldemokrata párt volt titkára. 
Erdei István több alkalommal került ellen-
tétbe a mindszenti járás föszolgabirájávai, 
Szőke Sándorral. Az összetűzések arra szorit-
.koztak. hogy Szőke Sándor Erdei szerint aka-
dályokat gördített a pártnak a mindszenti já-
rásban való szervezkedése elé. Emiatt két Íz-
ben beadvánnyal fordult a vármegye alispán-
jához és beadványában támadta a főszolga-
bírót. Többek kőzött a kővetkezőket is irta 
Szőkéről: 

»Annak a ténynek a kivizsgálását kérem 
Méltóságodtól, hogy Mindszent községnek alig-
alig fenntartható nyugalmát milyen mérték-
ben bolygatja meg a járás főszolgabírójának 
magatartása . . Nem látjuk semmi szükségét 
innak, hogy a nép gazdasági, vagy politikai 
tömörülése és a közigazgatás áldatlan ellenség-
ként tekintsen egymásra... Tlyen ember nem 
való egy járás élére, az menjen a méntelepre, 

vagy a gyógyintézetbe... 

A beadvány miatt kétrendbeli felhatalma, 
zásra üldözendő rágalmazás cimén indult el-
járás Erdei ellen. 

A volt párttitkár csütörtökön állott a szegedi 
törvényszék Gőmőrp-tanácsa elölt. Erdei elő-
adta, hogy Szőke főszoVgábiró több sérelmes 
határozatot hozott, ezért irta meg beadványát 
Nem akarta azonban, hogy ezek a panaszok 
a többiek sorsára kerüljenek. Mert á panaszok 
a hivatalos eljárás útjait járva évekig is el-
intézetlenül maradtak. Ezért kellett léhát meg-
nyomni a tollat, hogy végre történjék valami. 
Előadta még Erdei, hogy a »gyógyin-
tézetre vonatkozó kitételt Ptever Károly hasz-
nálta a parlamentben, ő csa"k megismételte a 
dolgot 

A biróság Erdei Istvánt bűnösnek mondotta 
ki és kétheti fogházra Ítélte. Az ügyész sú-
lyosbításért, a vádlott envh&tésért fellebbezett 

»£1 láissaiadórendelei 
megjeleni és éleiben van« 

Tiltakozás a Közigazgatási bizottság csfltöríöKl Ulésén 

(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-
igazgatási bizottság csütörtöki ülésén a gyer-
mekparalizis kérdesének és dr. Szivessy Lehel 
indítványának letárgvalása után — amelyről 
külön cikkben számolunk be — dr. Buóez Béla 
főkapitányhelyettes terjesztette elő jelentését a 
rendőrség működéséről. A jelentés szerint a köz-
biztonsági állapot a három nyári hónapban ki-
elégítő volt 34 öngyilkosság, 28 eltűnés és 855 
baleset fordult elő, köztük két halálos. 

A főkapitány jelentéséhez dr. Pap Róbert szó-
talt fel. Elmondotta, hogy Szegeden az autóvi-
teldij a külterületre általában 30 és 40 fillér kö-
zött váltakozik kilométerenkint, a bírósági vég-
rehajtók mégis 

52 filléres viteldíj 

egységárral számolnak és ezt a rendőrhatóság 
igazolja számukra. Ilyen körülmények között 
egy kisteleki végrehajtás foganatosításának 
költségét az autó 28 pengővel drágítja meg. 
Kéri a rendőrség vezetőjét, hogy a jövőben ne 
igazoljon ilyen noiyibiiis viteldíjat. 

Buócz fókapitányhelyettes válaszában kije-
lenti, hogv a végrehajtók fuvarköltségéne', iga-
zolása nem a rendőrhatóság ügykörébe tartozik, 
hanem a városi előljárósági hivataléba. Felké-
rik ennek alapján dr. Pálfv József poleármes-
terhelvcttest. az előljárósági ügyosztály veze-
tőjét, hogy tegye meg ebben az ügyben a szük-
séges intézkedéseket. 

A pénzügyigazgatóság jelentését Lindauer 
Ferenc helyettes pénzügyigazgató terjesztette 
be. Dr. Hunyadi-Vass Gergely felhívta a pénz-
ügyigazgatóság figyelmét arra, * ogv a pénzügyi 
hatóságok különböző adótartozások miatt zár 
alá vettek egy szegedi malmot és azt házikeze-
lésben ugyan, de továbbra is üzemben tartják. 
Ez a maloni n miniszteri rendeletben 12. illetve 
15 százalékban makszimált vám helyett nyolc 
százalék vámért órö! és í«y veszedelmesen kon-
kuTál n többi malommal. 

Dr. Pari nAVrt intézett ezután rendkívül ér-
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flekes interpellációt a pénzügyigazgatósághoz. 
Megkérdezte, hogy 

megjelen'.-e a látszatadó rendelet 

hogy a szegedi pénzügyigazgatóság megkapla-e. 
Ha megkapta, kapott-e olyan utasítást, hogv a 
rendelet hatálytalan, mint ahogyan előbb a ke-
reskedelmi miniszter, majd hazaérkezése után 
a pénzügyminiszter Is ugy nyilatkozott, hogy 
a rendelet kiadása tévedésből történt és hatály-
talanítása a lehető legrövidebb időn belül meg-
történik. 

Lindauer pénzügyigazgatóhelyettes válaszá-
ban kijelentette, hogv a látszatadó nem uj in-
tézménv, az már 1925 óta létezik, a szegedi 
penzügyigazgatóság azonban mindig méltá-
nyosan kezelte, nem igen fordult eló, hogy va-
lakinek az ad<;ját a látszat alapján emelték 
volna. 

Dr. Pap Róbert a pénzügyigazgató válaszát 
nem vette tudomásul, mert ez a válasz nem 
nyújt feleletet a világosan feltett kérdésre, 
hogv megjelent-e a látszatadórendelet végre-
hajtási utasítása és ha igen, megielent-e a 
visszavonó rendelet. 

Lindauer pénzügyigazgatólielyettes erre ki-
jelentette, hogy 

a látszatadórendelet megjelent és 
életben van, 

de a pénzügvigazgatóság nevében Ígéretet tesz. 
hogy a jövőben is éppen olyan méltányosan 
fociák kezelni, mint a múltban. Több névtelen 
följelentés érkezett már a pénzügyigazgatóság-
hoz, többek között egy ismert szegedi ur el-
len is, aki tizenöt üveg pezsgőt fogyasztott az 
egyik kávéházban, de ezeket a jelentéseket n 
pénzügvigazgatóság félrerakja és az adók ki-
vetésénél nem veszi figyelembe tartalmuk? 

Dr. Pap Róbert tz nk után azt indítványo 
hog" 

a közigazgatási bizottság föliratilag 
kérje a rendelet haladéktalan vissza-

vonását a kormánytól. 

A polgármester az indítvány ellen foglalt 
áilást. Szerinte a felterjesztésre semmi szükség 
sincs, m iu^n a miniszter kijelentette, hogy a 
rendelet végrehajtására nem kerül sor. 

Dr. Debre Péter javaslatára ugy határozott 
a bizottság, hogv ha október közepéig végre-
l>nitják a rendeletet, akkor fölir ellene a kor-
mányhoz. 

Sera Gvula gazdasági felügyelő olvasta föl 
ezután jelentését, amelyben a szegedi termés-
ered r. én vekről számolt be. A jelentéssel kap-
csolatban Hunyadí-Vass Gergely a vetőmag-
akció kiterjesztésének szükségességét hanp>-
laUa. 

Az ügyészség j< i?nlését dr. Kalmár Szilvesz 

ter, a tanfelügyelőségét Kiss Károly, as Mam-
épitészeti hivatalét Oravetx Győző és az áll 
egészségügyi hatóságét Klekner Géza nmtatta 
be. Az állategészségügyi Jelentés szerint Sze-
geden az idén ls nagy pusztítást végzett a tar« 
tés? ész és a sertésorbáne. A város belterületén 
több mint ötszáz sertés pusztultel. 

A közigazgatási bizottság ülése kft SraSor 
éri véget. 

Iskola és Intézeti 
harisnyák, 
kötöttáruk 
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Zárt tárgyalás 
Tóth vívómester puccsperében 

Budapest, szeptember 15. A mult évi puccs-
ügynek Vannay Lászlón kivül érdekes alakja 
volt Tóth Ferenc vívómester, aki ellen a kato-
nai ügyészség hűtlenség büntette cimén emelt 
• ádn t A katonai tőrvényszék csütörtökön kezd-
te tárgyalni Tóth Ferenc bűnügyét, de min-
gyárt a tárgyalás megnyitása után az ügvész 
zárt tárgyalást kért. amit a bíróság elrendelt A 
hallgatóságnak él kellett hagyni a termet A 
tárgyalásra megidézett tanuk ls csak a legszi-
gorúbb igazoltatás után juthattak be a törvény-
szék épülefebe. 

n Nemzeti Színház 
és a szegedi tanárképző fOlskola 

igazgatója 
(A Délmagyarország munkatársától.) Leg-

utóbb hírek' jelentei» meg Hevesi Sándornak, 
a Nemzeti Színház igazgatójának "állítólagos, 
távozásával kapcsolatban. A hírek arről ls be. 
számoltak, hogy Hevesi távozása esetén álM-
lólag szóba került dr. Galamb Sándornak^, 
a szegedi polgáriskolai tanárképző főiskola 
igazgatójának neve is, mint aki Hevesi Sán-
dor utóda lenne a Nemzeti Színház igazgatói 
székében. A hírek arről ls beszámoltak, hogy 
Galamb Sándort hívnák meg a nyugalomba 
vonr.lt Sebestyén Károly helyéhe a Színművé, 
szett Akadémia dramaturgiai katedrájára. A 
kombináciőknak az az alapja, hogv Hevesi 
Sándor távozásáról már régebbi Idő óta be-
szélnek. A hírek nagy meglepetést keltettek, 
Galamb Sándort több oldalról érte támadás. 
Illetékesnek látszó helyről származó informá-
ciók szerint a Színművészeti Akadémia kated-
rájára történő meghivás ügyében most foly-
nak tárgyalások a kultuszminisztériumban. 

Ami a Nemzeti Színház igazgatóságát illeti, 
az elterjedt híreket alaptalan kombinációnak 
tekintik, mert egyelőre Hevesi távozása n^m 
is aktuális. Hevesit ugyanis jövő év juniusáig 
köti szerződés a Nemzeti Színházhoz Most 
csak a Színművészeti Akadémia dramatur-
giai tanszékét töltik be és ezzel kapcsolatban 
tárgyalásokra hivták meg Galamb Sándort is. 
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